
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
 

Projekt revitalizace parku Dukelská 

 

 

 „Žádost o poskytnutí informací – týkající se projektu revitalizace parku Dukelská: 

 

1) „Která firma zvítězila ve veřejné soutěži o tento projekt?“ 

2) „Kdy dojde k předání stanoviště firmě, která projekt vysoutěžila?“ 

3) „Kdy se plánuje započetí kácení stromů zmíněném objektu?“ 

4) „Jak jsou konkrétně zajištěny body obsažené v Upozornění na podmínky ochrany dřevin při stavebních činnostech Česká 

inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, č.j.  ČIŽP/42/2021/2131 – viz příloha?“ 

 

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů odboru investičního, odboru rozvoje a  veřejných zakázek a 

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice sděluje následující. 

ad 1) 

Vybraným dodavatelem se stala společnost ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, 251  01 Říčany. 

ad 2) 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě dohody smluvních stran. Přesný termín zatím nebyl stanoven. 

ad 3) 

Kácení stromů bylo zahájeno 15. 3. 2022. 

ad 4)  

Upozornění na podmínky ochrany dřevin při stavebních činnostech České inspekce životního prostředí bylo zahrnuto v 

podmínce č. 12 Rozhodnutí společného povolení vydaného dne  13.  9. 2021, které nabylo právní moci dne 26. 10. 2021 č.j. 

ODSH/15178/2020-5 „Budou dodržena upozornění uvedená v písemnosti České inspekce životního prostředí, oblastní 

inspektorát České Budějovice č.j. ČIŽP/42/2021/2131“ a dále byla předmětná upozornění zapracována do projektové 

dokumentace pro provádění stavby část SO801 – Vegetační úpravy. 

V rámci realizace záměru musí být zajištěn ekologický dozor (zkušený, odborný a nezávislý arborista, dendrolog), jehož 

zajištění bylo podmínkou orgánu ochrany přírody. Ekologický dozor bude dozorovat, monitorovat a ovlivňovat průběh 

stavby ve smyslu dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky, a 

to dle projektu a vydaných závazných stanovisek orgánu ochrany přírody. Prioritou je zajištění ochrany stávajících dřevin a 

zvolení šetrného postupu, kterým nedojde k poškození dřevin především v kořenové zóně.  

 


